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A cidadania social, ou seja, a conquista de alguns direitos
sociais por parte da classe trabalhadora, sempre resultou das
lutas empreendidas entre capital e trabalho. Da forma como
a cidadania foi proposta na Teoria de Marshall, com base no
tripé direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, não
conseguiu efetuar-se plenamente em uma sociedade de
classes, mesmo porque a garantia formal da cidadania não
assegura a sua realização. Enquanto isso, os dois primeiros
direitos, civis e políticos, foram paulatinamente assegurados
aos indivíduos pelo simples fato de serem qualificados como
cidadãos do Estado.

Portanto, quando os direitos civis haviam atingido novos
setores da população, conquistando substância suficiente,
foram reconhecidos os direitos políticos; contudo, conforme
Marshall (1967), esses direitos políticos constituíam o privilégio
de uma classe dominante por ser do interesse desta tratar os
direitos políticos como produto secundário dos direitos civis.
Somente no século XX, após sucessivas leis associadas à luta
dos trabalhadores, os direitos políticos foram incorporados,
pouco a pouco, à cidadania; avanços permitidos para aliviar as
tensões trabalho/capital, garantindo a continuidade da socia-
bilidade. A conquista dos direitos sociais, porém, deparou-se
com dificuldades insuperáveis.

Uma das dificuldades encontradas na conquista da cida-
dania social com a característica de universalidade diz respeito
à sua extensão a todos os indivíduos, indistintamente, sem
diferença de classe social, como acontece aos direitos políticos

1 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará, professora na Uni-
versidade Federal do Piauí e colaboradora do Núcleo de Pesquisa em Educação
Profissional (Nupep).
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[...] abafaria a autonomia do mercado e a própria autonomia
da esfera econômica (do cálculo econômico), já que uma
distribuição dos recursos e das riquezas, orientada segundo
o critério da cidadania social universalmente reconhecida,
comportaria forte intervenção estatal do tipo planificatório
e terminaria fatalmente por invadir todos os âmbitos da
vida (BARCELONA, 1997, p. 54).

e civis, tendo como parárnetro. para isso, apenas a qualificaçâo
de cidadãos do Estado, pois esta forma propõe, segundo Bar-
celona (1997, p. 53), "I...] aquela situaçâo de indiferenciaçâo
que termina por deixar, portanto, inalteradas as desigualdades
e a falta de homogeneidade que se quer corrigir".

Outra dificuldade apontada refere-se à própria existência
do mercado, pois a cidadania, da forma como foi proposta
por Marshall, progressivamente,

Portanto, diante da experiência histórica, segundo Bar-
celona, o próprio Marshall foi impelido a reconhecer que a
batalha por esse tipo de cidadania, cidadania social universal,
não poderia ser delegada à política econômica indiferenciada
nem a uma generalização de expectativa sem confins e sem
conteúdo, pois essa beneficiaria uma parcela da populaçâo
que não necessitaria e que já possui relevantes quotas da
riqueza nacional.

A própria igualdade formal reproduziria as desigualdades
e as diferenças sociais e neutralizaria o conflito e o antagonis-
mo social, sendo incapaz, por essa razão, de propor opções
para sua superaçáo. pois o conflito e o antagonismo social
são fatores que impulsionam os processos de mudança ao
longo do movimento social.

Marshall continua a reflexão analisando o impacto dessa
cidadania relativa sobre as classes sociais, ou, mais preci-
samente, sobre a desigualdade social (BARCELONA, 1997).
O teórico enfatiza que a classe social é um sistema de de-
sigualdade e, da mesma forma que a cidadania, é baseado
num conjunto de ídeias, crenças e valores da classe hege-
mônica. Por isso, é compreensível que haja um impacto, um
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conflito entre os princípios opostos, além do fato de que o
crescimento da cidadania política ou formal coincide com o
desenvolvimento do capitalismo que, também, aprofundou
as desigualdades.

Os direitos da cidadania formal, com base na legisla-
ção, foram ampliados, garantindo, em tese, o princípio da
igualdade social: civis, depois políticos e, seguidamente, os
sociais. Foram concedidos direitos aos trabalhadores que se
faziam necessários para a manutenção da desigualdade na
sociedade capitalista. Tratava-se, pois, dos direitos favoráveis
ao desenvolvimento da economia de mercado competitivo.
Reconhecida a desigualdade nas relações capitalistas, a ci-
dadania é defendida na concepção liberal como condição de
igualdade de status.

Portanto, pelo artifício da igualdade perante a lei, ou seja,
da igualdade formal, o indivíduo tomava posse do estado de
cidadão, não havendo nenhuma mudança estrutural no que
toca ao sistema de classes, embora a condição existencial das
classes subalternas tenha sido objeto de mudanças substan-
ciais com o desenvolvimento da luta dos trabalhadores.

Foi uma proposta de cidadania social, não mais universa-
lizante, mas de concessão seletiva e diferenciada, a praticada
ao longo da história do movimento operário na experiência
europeia das grandes sociais-democracias. Essa proposta
baseou-se nos critérios de seletividade e de correção do mer-
cado, resultando, no entanto, em instrumento de estabilização
de privilégios a favor de grupos e comunidades fortes e orga-
nizadas, reduzindo-se a cidadania social, nessa perspectiva,
a garantias sociais que vêm sendo ofertadas às organizações
de trabalhadores.

Os direitos sociais tornam-se, nesta perspectiva, as garan-
tias que vêm sendo ofertadas às organizações dos traba-
lhadores no plano da continuidade da relação de trabalho,
da política ocupacional. da assistência previdenciária e da
aposentadoria, e da criação de estruturas de serviços que
correspondam a "salários indiretos": forte seletividade e
diferenciação, portanto, ao oposto do universalismo ini-
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cial. mas também um recuo a uma linha política - e a uma
política do direito - destinada a suscitar outras e sérias
perplexidades (BARCELONA, 1997, p. 54-55).

Para Barcelona, a cidadania apresenta um aspecto para-
doxal. Se ela se estende como universalidade formal, reproduz
as desigualdades e as diferenças sociais, funcionando como
mecanismo de contenção dos conflitos sociais, pois o próprio
direito assegurado formalmente leva à perda do seu signifi-
cado, do seu conteúdo e da sua razão de ser.

Por outro lado, baseando-se na concessão seletiva, pri-
vilegia os organismos mais fortes no terreno organizativo
político-sindical, porém consegue, apesar de seletiva, expri-
mir o conflito e o antagonismo entre as classes, motor fun-
damental para a busca por estratégias, o que a outra forma,
universalizante, não consegue evidenciar.

Logo, esse tipo de cidadania social seletiva restringe o
acesso aos direitos sociais a pequenas parcelas da população.
Essas parcelas organizadas de trabalhadores afastam-se do
conjunto da sociedade, não se solidarizando com as suas
lutas sociais mais amplas, mas advogam com o capital em
causa própria: uniam-se em torno de um projeto de classe,
com interesses próprios e contrários aos dos donos do capital.
Como possuem maior poder de barganha, asseguram para
si direitos sociais, não estendidos ao conjunto da sociedade.

A integração cidadã do trabalhador, no fordlsmo-. acon-
tecia por meio do acesso ao trabalho, ou seja, da integração
na relação salarial o trabalhador passava a ter direito a ter
direitos sociais. Cocco (2000, p. 74) diz que

2 Referindo-se ao fordismo, Laranjeira diz que, hoje, o termo tornou-se a ma-
neira usual de se definirem as características daquilo que muitos consideram
constituir-se um modelo/tipo de produção, baseado em inovações técnicas e
organizacionais que se articulam tendo em vista a produção e o consumo em
massa. Nessesentido, referindo-se ao processo de trabalho propriamente dito, o
fordismo caracterizar-se-ia como prática de gestão na qual se observa a radical
separação entre concepção e execução, baseando-se esta no trabalho fragmentado
e simplificado, com ciclos operatórios muito curtos, requerendo pouco tempo
para formação e treinamento dos trabalhadores. O processo de produção for-
dista fundamenta-se na linha de montagem aclopada à esteira rolante, que evita
o deslocamento dos trabalhadores e mantém um fluxo contínuo e progressivo
das peças e partes, permitindo a redução dos tempos mortos e, portanto, da
porosidade (1997, p. 89-90).
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a integração produtiva funcionava como uma promessa de
ascensão social pela melhoria das condições reais de vida e,
sobretudo, como um poderoso fator de integração cidadã.

Como o Estado, porém, não foi capaz de garantir traba-
lho a todos, consequentemente, restringiu a uma parcela da
população, trabalhadores empregados, o acesso à cidadania.
A cidadania praticada era condicional à relação salarial, ex-
cluindo os desempregados.

A prática desse tipo de cidadania social estendeu-se ao
predomínio do modelo de produção fordista. Ao mesmo
tempo que esse modelo de produção esfacelou o trabalho,
quebrando o saber-fazer do artesão, tornando-o facilmente
substituível pelo exército industrial de reserva e individuali-
zan-do-o, contraditoriamente, favoreceu o surgimento de or-
ganizações trabalhistas fortes, como resultado da socialização
e da experiência adquirida nos confrontos com o capital. São
trabalhadores que se organizaram para resistir, adquirindo
capacidade para reivindicar direitos sociais.

As conquistas dos direitos sociais, no modelo fordista
de produção, promoveram um pacto social mediante a con-
cessão de benefícios sociais à classe trabalhadora. Em con-
sequência, favoreceu a "mercadorizaçáo" dos mecanismos
de satisfação de algumas necessidades essenciais (saúde,
educação etc.), permitindo a desconstrução da rede pública
e o direcionamento de mais capital para o interior do próprio
capital. Outro ponto característico desse modelo foi a inter-
venção para promover a plena ocupação da força de trabalho.

No modelo fordista, a intervenção em busca da plena ocu-
pação da força de trabalho deu-se pela profissionalização dos
trabalhadores. Por isso, no decorrer da história do capitalismo,
a educação sempre foi utilizada como forma de contenção dos
conflitos sociais e vinculada ao mercado de trabalho como
proposta de preparação dos trabalhadores para inserção no
mercado. Isso acontece desde a

[ ...] segunda metade do Século passado, com o advento da
chamada segunda revolução industrial que surge a preocu-
pação com a educação escolar como um fator importante
para a qualificação dos trabalhadores (SALM,1998, p. 236).
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A escola proposta, entretanto, não era uma escola para
a formação do cidadão, mas para preparação do trabalhador.
Ford3 advogava uma escola? onde se ensinasse as crianças a
serem produtivas, vinculada ao mercado de trabalho. O próprio
Ford dizia que uma escola industrial não devia assumir com-
promisso com o prosseguimento dos estudos para acesso ao
ensino superior, nem mesmo ter como pré-requisito a escola
primária (GOMEZ, 1995).

Historicamente, o campo educacional apresenta-se como
um campo da disputa hegemónlca". e, no decorrer do de-
senvolvimento do capitalismo, a relação trabalho e educação
tomou formas e conteúdos diversos, de acordo com o tipo de
capitalismo praticado no momento. Com o desenvolvimento
do modelo fordista de produção e a estruturação dos sistemas
educacionais, solidificou-se a ideia da escola dualista: uma
que servisse aos filhos dos donos do capital - a elite dirigente
- e outra que atendesse a classe trabalhadora, suprindo as
necessidades do próprio capital, ou seja, as necessidades da
produção fundamentada nas ideias de Ford da formação para
o mercado de trabalho.

Essa ideia de escola havia surgido há mais tempo. De
acordo com Frigotto (1996), Desttut de Tracyjá defendia uma
escola dualista, ainda no final do século XVIII e início do século
XIX. Ele postula a escola dualista e "I...] conclui que todo Esta-
do bem administrado deve providenciar dois tipos de sistema
de instrução totalmente distinto" (FRIGOTTO, 1996, p. 35).

A partir dessa concepção, nos países europeus, embora
tenham ocorrido reformas educacionais com mudanças de
perspectivas pedagógicas, massificação e elevação dos níveis
de escolarização, ocorreu que,

J Estamos nos referindo a Henry Ford que. na sua fábrica. a Ford Motor Co.• em
Highland Park, Detroit, em 1913. implantou um sistema de produção e gestão
que ficou conhecido como fordismo.
• Gomez diz que a Escola Industrial Ford. fundada em 1916. teve como base esses
pressupostos. Os alunos recebiam bolsas de estudo que variavam de acordo com
o seu desempenho na produção. e a própria fábrica constituía a melhor fonte de
conhecimentos (1995. p. 45).
• Na perspectiva marxista. a educação. segundo Frigotto. é concebida como prática
social. uma atividade humana e histórica que se define no conjunto das relações
sociais. no embate dos grupos ou classes sociais. sendo ela mesma forma espe-
cífica de relação social (1996. p. 3]).
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De forma cada vez mais dissimulada, todavia, o desen-
volvimento dos sistemas de ensino solidificaram [sic]
uma estrutura dualista e segmentada que perdura até o
presente, ainda que de forma diferenciada, em contextos
específicos nas diferentes formações sociais capitalistas
(FRlGOTTO, 1996, p. 35).

Logo, a Teoria do Capital Humano, desenvolvida no período
de predomínio do modelo produtivo taylorismo-fordisrno''.
dominante no século xx. até início da década de 1970, veio soli-
dificar essaóptica de educação atrelada ao mercado de trabalho.

Embora esse modelo produtivo fosse pouco exigente
quanto à escolaridade básica da maior parte dos trabalha-
dores, exigia destes especialização em determinado ponto
do processo produtivo. Consequentemente, o trabalhador
dominava apenas uma pequena parcela do trabalho realizado,
adequando-se para fazê-to no menor espaço de tempo e com
o mínimo de esforço. Exigia, por outro lado, uma pequena
parcela de profissionais altamente qualificados que detinham
todo o controle sobre a produção.

Na década de 1950, a elaboração sistemática da Teoria do
Capital ríumano". pelo grupo de estudos do desenvolvimento
coordenado por Theodoro Schultz, nos Estados Unidos, bus-
cava encontrar um fator que pudesse explicar as variações
do desenvolvimento e subdesenvolvimento entre os países
(fRIGOTTO, 1996).

A ideia fundamental da Teoria do Capital Humano era
a de que o investimento na instrução, no treinamento e na
educação dos trabalhadores corresponderia a um acréscimo

6 Quanto ao taylorismo, Cattani informa que esta é uma estratégia patronal
de gestáo/organlzaçào do processo de trabalho e, juntamente com o fordismo,
integra a organização científica do trabalho. Conjugado à utilização intensiva da
maquinaria, sua ênfase é no controle e na disciplina fabris, com vistas à elimina-
ção da autonomia dos produtores diretos e do tempo ocioso como forma de se
assegurarem aumentos na produtividade do trabalho (1997, p. 247).
7 Embora, segundo Frigotto, "a relação entre o processo econômico-social e a
educaçãojá estivesse presente na escola clássica liberal (Adam Smith, Stuart MiII),
a construção de um corpus teórico dentro de um campo disciplinar - Economia da
Educação - que define a educação como fator de produção, se explicita somente
no contexto das teorias do desenvolvimento, mais especificamente na teoria da
modernização, após a Segunda Guerra Mundial" (1996, p. 40), da qual a Teoria
do Capital Humano é uma esfera particular.
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na capacidade produtiva. Essa teoria foi disseminada como
solução para as desigualdades entre países e entre indivíduos.

A teoria alargou o conceito de capital, de modo a abran-
ger o capital denominado "humano", ou seja, os indivíduos
inseridos no processo produtivo. Concebeu a educação como
investimento ligado a um aumento da produtividade do tra-
balho, ficando explícita a ideia de que a educação é capaz de
promover um processo de modernização e de criar condições
de acumulação de capital humano.

Uma das críticas que se fez a essa teoria foi a de reduzir à
educação as causas das desigualdades econômicas e sociais,
individuais e entre os países, atribuindo-lhe um poder que,
efetivamente, ela não possui, deixando de analisar a questão
relativamente à distribuição desigual de riqueza, causa real
dessas desigualdades. Frigotto (1996, p. 37) explica que
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o investimento em "capital humano" passou a constituir-se
na chave de ouro para resolver o enigma do subdesenvol-
vimento e das desigualdades internacionais, regionais e in-
dividuais. 'Trata-se de um corpo teórico mais sofisticado do
que a perspectiva psicologista da teoria da modernização,
embora sua base parta desta. A teoria do capital humano
passou por um intenso debate interno, particularmente na
década de 60 e 70, e, ao mesmo tempo, teve um amplo
uso político e ideológico na definição de macropolíticas
educacionais orientadas pelos organismos internacionais
e regionais.

Era o tipo de educação exigida pelo modelo produtivo
naquele momento, treinando o indivíduo para compor a mão
de obra de que a indústria necessitava. A 'Teoria do Capital
Humano não resolveu ou não conseguiu explicar o enigma
das desigualdades entre países e entre indivíduos por não
ser capaz de proporcionar tal solução ou tal resposta; nem
o modelo fordista visava extinguir essas desigualdades, visto
que era incompatível com a lógica de acumulação capitalista
ou com a essência do capitalismo. Na verdade, o Estado, no
predomínio do modelo fordista de produção, visava fornecer



as mediações sociais, econõmicas e políticas para o desen-
volvimento pleno do capital, neutralizando os conflitos sociais
pela concessão de alguns direitos sociais àqueles inseridos
em uma relação salarial ejustificando, com a Teoria do Capital
Humano, as diferenças existentes.

Sendo a cidadania incompatível com o capitalismo por ir
contra a sua lógica de acumulação, o Estado a serviço do capital
não pôde garantir trabalho a todos e, consequenternente. não
conseguiu assegurar a conquista dos direitos sociais extensivos
à população em geral. Paraque isso ocorresse, seria necessário
resolver o problema da distribuição desigual das riquezas, o
que não é possível dentro do modo de produção capitalista.

A partir dos anos 1970, esse modelo de produção apre-
senta sinais de saturação, o que leva a repensarem o modelo
de produção capitalista existente, estabelecendo novos pará-
metros para uma nova fase dessa sociabilidade.

Reestruturação Produtiva: Repensando a Relação
Trabalho e Educação para Recolocar a Proposta de
Cidadania

Em uma sociabilidade regida pelo capital, a cidadania,
como função do mercado de trabalho, cria as condições para
a acumulação capitalista e reprodução da lógica do capital,
ou seja, para continuidade da existência de uma sociabilidade
cujo poder sociopolítico e econômico emana do mercado. E,
como o modelo anterior já não mais atendia às necessidades
do capital, busca-se agora, por meio de ações fundamentadas
no discurso neoliberal, saídas para a crise de lucratividade
do capital.

Nesse novo contexto, a questão da cidadania social torna-
-se ainda mais grave e explosiva se for levado em conside-
ração o momento que estamos vivendo, de minimização do
Estado-nação destinatário desses direitos de cidadania social.
O Estado mínimo proposto reduz as garantias sociais e torna
mais intensas as disparidades sociais entre os indivíduos e
entre os países ricos e pobres.
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Com base nesse raciocínio, Barcelona (1997, p. 57) aponta
dois pontos com relação à cidadania social, sobre os quaís.
segundo ele, não se refletiu suficientemente:

[...] refere-se à própria estrutura dos direitos sociais e ao
grande equívoco ínsito na idéia de que se possa formular
hipótese sobre um desenvolvimento linear de extensão da
cidadania: da cidadania política e civil à cidadania social.

o autor define a cidadania social como "direitos condi-
cionados" ou "direitos imperfeitos", já que o se e o quanto
da sua realização dependem da escolha política e da política
econômica; também por não ser definida de uma vez por
todas, mas ser o resultado do confronto das forças organiza-
tivas da sociedade que lutam para granjear maior quantidade
de recursos; e, por último, por ser a face da política social de
um governo que depende, consequenternente. do processo
econômico, dos seus críticos de cálculo e da autonomia de
suas lógicas. Por ser o resultado das políticas governativas,

[... ] o verdadeiro problema subentendido na temática
da cidadania social é aquele da "soberania", de quem
decide, de como decide, do porque decide (BARCELONA,
1997, p. 59).

Portanto, a realização dos direitos sociais é condicionada
às políticas governativas que se percebem estruturalmente ina-
dequadas para assegurar ao cidadão os seus direitos sociais,
independentemente da organização a que pertence. A prática
de concessão seletiva dos direitos sociais que vinha sendo
realizada no modelo de produção fordista, dirigida aos grupos
organizativos mais fortes, como estratégia de neutralização do
conflito para estabilizar e integrar, também vem sendo atacada
pela política estatal, mediante a política de neutralização do
poder de confronto dessas forças organizadas da sociedade.

É nesse contexto que entra em cena o "rejuvenescimento da
Teoria do Capital Humano:". Segundo Frigotto (1996, p. 145),

8 Para Frigotto, "Os grandes mentores desta veiculação rejuvenescida são o
Banco Mundial. BID, UNESCO,OIT e os organismos regionais e nacionais a eles
vinculados" (1996, p. 145).
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"I...] o ajuste neoliberal se manifesta no campo educativo e
da qualificação por um revisitar e 'rejuvenescer' a teoria do
capital humano, com um rosto, agora, mais social".

A política implantada nestas últimas décadas permitiu
uma revitalização dessa teoria, reforçada pelo trabalho de Gary
Becker ". Becker apoiou-se na Teoria do Capital Humano para
explicar e justificar as diferenças de salários dos trabalhado-
res como sendo de responsabilidade dos indivíduos e para
explicar a formação das preferências dos consumidores. Sua
tese é a de que o cálculo racional não se restringe ao setor
econômico, mas pode ser aplicado a todos os aspectos da
vida social (CATTANI,1997).

No que se refere à educação, de acordo com Cattani, a
teoria de Becker, com base nessa

[ ...] versão do utilitarismo racional supôs que a formação
aumentaria a produtividade. Quanto mais o indivíduo in-
vestisse na autoformação, na constituição do seu "capital
pessoal", tanto mais valor de mercado teria. Porém, os indi-
víduos são desigualmente dotados. Para alguns, a formação
exigiria muito mais esforços que para outros, chegando ao
ponto de gasto de tempo e de esforço serem superiores
aos rendimentos no futuro. Continuar ou não os estudos
seria, portanto, uma decisão pessoal (CATIANJ, 1997, p. 37).

Segundo Frigotto, o rejuvenescimento da Teoria do Capital
Humano foi motivado pela mudança de paradigma produti-
vo, ou seja, amplas e profundas transformaçôes na forma de
produzir, tanto com a introdução de avanços tecnológicos,
novas tecnologias'", como os progressos organizacionais do
sistema produtivo, apoiados por um conjunto de modificações
sociais, econômicas e políticas.

As novas tecnologias introduzi das decorrem do desen-
volvimento do processo produtlvo!'. resultando em ganhos

9 Professor da Universidade de Chicago e Prêmio Nobel de Economia de 1992.
10 Segundo Silva, esse é um "Termo genérico empregado para designar a auto-
mação de base microeletrônica que está sendo introduzida, na indústria e nos
serviços, como um dos componentes da restruturação produtiva em curso em
nível mundial" (1997, p. 169).
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de produtividade associados ao conjunto das novas tendên-
cias organizacionais do processo de trabalho!". Para Cattani
(1997, p. 37-38),

o imperativo da competitividade, agora em escala inter-
nacional, obriga as empresas a desenvolverem estratégias
visando à qualidade total. Para tanto, torna-se necessário
conquistar o comprometimento dos trabalhadores no
processo produtivo, especialmente quando se trata da
operação de máquinas e equipamentos sofisticados e ca-
ros. A contribuição da mão-de-obra qualificada, até então
subestimada no sistema taylorista-fordista, passou a ser va-
lorizada para atender as novas necessidades das empresas.
Políticas específicas de formação passaram a ser adotadas
segundo os princípios de seletividade dos trabalhadores.

A Teoria do Capital Humano, quando situa as desigual-
dades sociais e as diferenças na distribuição de renda como
de responsabilidade dos indivíduos em decorrência da sua
formação educacional. deixa de revelar que o não investimento
em educação é consequência da má distribuição da renda
socialmente produzida e não causa e que, muitas vezes, o
próprio sistema educacional exclui os indivíduos, quando trata
como iguais os que são desiguais (CATTANI,1997).

A proposta é de transformar a educação num negócio,
vinculando-se o sistema educacional ao mercado, para atender
à sua lógica, portanto,

O utilitarismo privatista regido pela lógica do lucro subs-
titui, assim, os princípios de igualdade de oportunidades,
de democracia e de solidariedade que se articulam em
torno da escola pública, unitária e politécnica sob a ótica
da emancipação humana (CATIANI, 1997, p. 39).

Com base na perspectiva ora traçada. percebe-se que a
educação, que servia aos interesses do modelo fordista, de
base tecnológica centrada na eletromecânica, de trabalho

11 Teixeira diz que esse processo de desenvolvimento é "resultado da marcha
inexorável do desenvolvimento das forças produtivas - da luta do homem para
se libertar do domínio da natureza" (2000, p. 10).
12 Essas tendências organizacionais do mercado de trabalho dizem respeito aos
métodos de controle do fluxo de informações produtivas (por exemplo, o Kanban)
e modelos participativos de organização do trabalho (CCQs,grupos semiautõno-
mos, entre outros).
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parcelar e na produção em massa, parece não mais servir ao
modelo econômico implantado neste final de século, diante
da nova racionalidade do capital. Isso porque, segundo alguns
teóricos, no novo modelo produtivo,

ampliam-se as possibilidades de intervenção do chão da
fábrica nos novos processos produtivos, o que exige do tra-
balhador um conjunto de competências antes dispensáveis
(SALM, 1998, p. 238).

Mais uma vez, a educação é chamada para atender ao ca-
pital; agora buscam uma educação básica geral que possibilite
ao trabalhador certas competências, pois, segundo Salerno,
apud Frigotto (1996, p. 153-154),

o novo padrão tecnológico calçado em sistemas informá-
ticos projeta o processo de produção com modelos de
representação do real e não com o real. Estes modelos,
quando operam entre outros inconvenientes, em face de
uma matéria-prima que não é homogênea, podem apre-
sentar problemas que comprometem todo o processo. A
intervenção direta de um trabalhador com capacidade de
análise torna-se cruclal. para a gestão da variabilidade e
dos imprevistos produtivos.

Esses problemas surgidos devem ser ainda resolvidos em
equipe, pois a divisão do trabalho seria menos definida do
que no modelo anterior, com maior integração das funções
e a não demarcação de tarefas fixas prescritas a indivíduos
dentro dos postos de trabalho, havendo maior polivalência e
rotatividade de tarefas.

Hirata descreve as competências exiqidas no interior do
novo modelo produtivo, aqui fazendo uma referência ao pa-
drão empresarial japonês, como sendo:

[...] capacidade de pensar, de decidir, de ter iniciativa e
responsabilidade, de fabricar e consertar, de administrar
a produção e a qualidade a partir da linha, isto é, ser si-
multaneamente operário de produção e de manutenção,
inspetor de qualidade e engenheiro (HIRATA,1996, p.130).

Pretendemos deixar claro que não é do nosso interesse
questionar se esses novos métodos introduzidos consistem
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em uma ruptura com o fordismo (pós-fordismo) ou um aper-
feiçoamento deste (japonizaçào, ohnismo etc.). O que nos in-
teressa, neste estudo, é apenas saber que inovações são essas
que fazem parte da reestruturação do capital, tanto de caráter
tecnológico como organizacional, e como podem elas afetar o
nível de escolaridade do trabalhador no que se refere as suas
competências requeridas'".

Segundo, portanto, uma corrente da literatura que abor-
da o tema, como Salerno (1992), Hirata (1996), Salm (1998),
Benyon (1998), Pastore (1997), Harvey (1994), Coriat (1994),
entre outros, o processo de reestruturação produtiva exige
certas competências antes não exigidas dos trabalhadores
dentro do modelo utilizado, em razão de maior polivalência
deste profissional e ainda do trabalho realizado em equipe,
pois a padronização e a rotinização do modelo produtivo for-
dista são consideradas coisas do passado.

Nesse cenário, a relação entre o setor econômico e o edu-
cacional assume novas dimensões, pois alega-se ser neces-
sário um novo trabalhador - trabalhador do conhecimento".
A ênfase dada à formação educacional básica como essencial
parece ser um avanço para os trabalhadores proposto pelo
capital. Muitas vezes, torna-se difícil identificar, pelo discurso,
a origem das propostas de educação do trabalhador. Apenas
quando situadas no contexto histórico, político e econômico
e na nova ordem mundial, podemos desvendar a verdadeira

I' Para maior aprofundamento no debate da questão ler: WOOD, Stephen. Pós-
-fordismo oujaponização do fordismo. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 6,
n. 17, p. 28-43.
14 Sobre o "trabalhador do conhecimento", Toffler, apud Frigotto, diz que a nova
sociabilidade capitalista "exige uma força de trabalho que se ocupa mais com a
'cabeça' do que com os braços e força muscular" (1996, p.138). Teixeira (1999)
cita Peter Drucker, que, no seu livro Sociedade pós-capitalista, dá ênfase ao conhe-
cimento como fator de produção mais importante na sociedade pós-capitalista,
definindo até mesmo as classes da sociedade em trabalhadores do conhecimento
e trabalhadores em serviços. Frigotto (1996). no entanto, alerta para a contradição
presente, pois o conhecimento, que está na base dessa nova sociabilidade, é crucial
para o capital na competição intercapitalista e na subordinação do trabalho aos
seus fins; ao mesmo tempo, o conhecimento serve à concretização dos interesses
dos trabalhadores.
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intenção do capital, visto que esse mundo sem interesses
antagônicos e, portanto, sem conflitos, não se pode efetivar
dentro da lógica do capital.

No contexto descrito, a cidadania não é resultado da
inserção produtiva como no fordisrno, mas condição desta,
pois, para que a inserção no processo produtivo ocorra, faz-
-se necessário que o indivíduo tenha competência, adquirida
com a fruição do direito à educação. Cocco explica essa nova
configuração da cidadania, assinalando que, como

[...] a cidadania não é mais o fruto da inserção produtiva,
mas a condição desta, todas as problemáticas das correla-
ções íntegraçáo-exctusáo, desenvolvimento-desigualdade
se transformam (COCCO, 2000, p. 88).

É nesse momento que surge o discurso da emprega-
bilidade'", a vender a ideia de que formação e qualificação
do trabalhador são condições para adquirir competências e
trabalhar. Alerta-se, no entanto, para o fato de que, segundo
Teixeira (2000, p. 7),

Diferentemente do que pensam os teóricos da empregabi-
lidade, o trabalho padronizado, rotineiro, repetitivo e espe-
cializado, não pode ser eliminado enquanto o processo de
trabalho tiver como objetivo a produção de valores de troca.

Continuando o raciocínio do autor citado, podemos con-
cluir, admitindo que os trabalhadores passem a controlar o
processo de trabalho, que cairíamos no absurdo de achar
que o capital iria contra a sua lógica: depositar nas mãos dos
trabalhadores todo o controle da produção e, assim, tornar-se
submisso a estes. Na verdade, no mundo real, ocorre é que
as operações desenvolvidas pelo trabalhador tornam-se cada

15 Empregabilidade significando, neste contexto, "o conjunto de conhecimentos,
habilidades, comportamentos e relações que tornam o profissional necessário não
apenas para uma, mas para toda e qualquer organização. O que, sem dúvida, é
válido para o trabalhador em qualquer nível. Agora, mais importante que apenas
obter um emprego, é tornar-se empregável, manter-se competitivo em um mercado
em constante mutação. Preparar-se, inclusive, para várias carreiras e diferentes
trabalhos - às vezes, até, simultâneos" (BRASIL, 1997, p. 9).

Do Modelo Fordista às Teorias da Reestruturação Produtiva ... 1m



vez mais simples com o desenvolvimento das forças produti-
vas - avanço tecnológico -, transformando o trabalho vivo em
elemento cada vez mais desnecessário na criação de riquezas.

Com a revitalização da Teoria do Capital Humano, criam-
-se, da mesma forma que durante a vigência do modelo pro-
dutivo fordista, justificativas mistificadoras da real natureza
do mercado de trabalho, transferindo a responsabilidade pelo
desemprego para o próprio trabalhador, que deve adquirir
capacidade de competição para lutar por um espaço ou para
manter-se no mercado de trabalho, e, assim, continuam con-
tendo os conflitos sociais, fazendo o trabalhador acreditar que
é responsável pelo próprio destino, isentando os donos do
capital de toda e qualquer responsabilidade pelo caos, como
se a situação instaurada não fosse resultado de um processo
histórico de acumulação capitalista, cuja tendência é reduzir
custos de produção do capital. Para isso, empunham a ban-
deira da cidadania, como se esta não fosse incompatível com
a exploração capitalista.

Assim, compreendemos que temos como primeiro desafio
entender qual a nova face da cidadania apresentada no dis-
curso neoliberal. Tonet (2001) faz uma análise da concepção
de cidadania na óptica da Teoria Liberal (Kant, Hobbes, Locke.
Rousseau, entre outros), demonstrando como essa elaboração
burguesa tem como ponto de partida o pressuposto da igual-
dade e da liberdade natural do homem, sendo as desigual-
dades sociais aceitas como legítimas e inerentes ao mundo
humano por serem consequências dos desdobramentos da
própria igualdade e da liberdade natural, assim, reforça

o processo concreto, histórico, extremamente complexo, de
entificação da cidadania, sempre vista como um instrumen-
to não para erradicar, mas para equilibrar as desigualdades
sociais (TONET, 2001, p. 64).

Como já demonstramos, na concepção liberal clássica,
esposada nas ideias de Marshall (1967), o fundamento da cida-
dania parte

Josania Lima Portela



do pressuposto de que existem classes sociais antagônicas
e de que a luta pela conquista de direitos democráticos se
dá no quadro dessa situação considerada natural (TONET,
2001, p. 64-65).

o mesmo autor chama a atenção para o fato de que, na
concepção liberal de teor clássico de cidadania, "l...]a existência
das classes sociais jamais é escamoteada" (2001, p. 65), pois
as classes sociais são consideradas insuprimíveis e a cidadania
não tem a pretensão de solucionar as desigualdades sociais.

Nessa ordenação, a cidadania é circunscrita à regulação
dos direitos individuais pelo Estado. A garantia dos direitos
é que confere status de cidadania aos membros de uma
determinada sociedade. Cidadão é, pois, aquele admitido
como sujeito constituído de direitos e deveres regulados
pelo Estado.

Para Marshall, a noção de cidadania liberal está associada
à garantia dos direitos civis, políticos e sociais. A cidadania
liberal, pois, não questiona a desigualdade da base objetiva,
ampliando-se apenas para acompanhar as exigências da
expansão da economia capitalista.

Assim, expandiram-se os programas sociais voltados para
a garantia de um padrão mínimo de vida dos trabalhadores,
conjugando a segurança e a justiça social. Ao mesmo tempo
em que eram implementadas as políticas ligadas às perspec-
tivas e demandas das classes menos favorecidas, buscava-se
atender às exigências decorrentes das necessidades criadas
pelo próprio desenvolvimento do sistema capitalista.

Considerações finais

Em geral, o Estado social implantou políticas sociais
de intervenção nas relações sociais, que assumiram feições
diferenciadas nas diversas sociedades, segundo diferentes
concepções, sejam conservadoras ou regulatórias, mas
sempre como estratégia de manutenção das condições de
exploração capitalista.
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Tonet (2001, p. 78) faz toda uma reflexão acerca dos pres-
supostos fundamentais da concepção liberal e da esquerda
democrática quanto à cidadania, demonstrando que, para
os representantes dessas correntes de pensamento, "não há
uma dependência essencial da dimensão política em relação
à economia" (p. 78).

A posição adotada por estes, portanto, segundo Tonet
(2001), difere do pressuposto marxiano que afirma "que há
uma dependência, de caráter ontológico" (p. 78), subordinan-
do a dimensão política à base econômica, pois a economia
está sempre entrelaçada com a totalidade das dimensões
sociais, muito embora seja a sociabilidade capitalista "uma
totalidade complexa que inclui, além da matriz econômica,
um conjunto de outras dimensões" (p. 92).

Continuando a sua exposição acerca da cidadania,
tendo como referência os escritos de Marx, Tonet (2001)
analisa a origem histórico-ontológica da cidadania para
demonstrar que esta concepção é um produto da sociedade
burguesa que "se encontra exatamente naquele ato fun-
dante da sociabilidade capitalista, que é o ato de compra-
-e-venda da força de trabalho e que resulta na produção
de mercadorias" (p. 94).

Assim, Tonet demonstra como, apenas na sociabilidade
regida pelo capital, os indivíduos possuem as qualidades que
viabilizam a emancipação política, ou seja,

[...] para que aquele ato fundante (compra-e-venda de
força de trabalho) e todos os seus desdobramentos pos-
sam efetivar-se, é necessário que existam indivíduos, no
sentido de pessoas livres e autônomas. Mas é preciso
também que estes indivíduos sejam iguais e proprietá-
rios. Sem essas qualidades, o ato de compra-e-venda de
força de trabalho e toda a produção de mercadorias não
poderiam realizar-se. Um servo não poderia ser cidadão
exatamente porque não possuía estas três qualidades
(TONET, 2001, p. 96).
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Embora aponte, porém, os limites e as possibilidades
da emancipação política, assegurada por um Estado "que só
não anula e não pode anular a desigualdade social, mas que
ele é uma expressão desta e uma condição indispensável de
sua reprodução" (TONET, 2001, p. 97), sendo que "a ação do
Estado frente às desigualdades sociais jamais poderá deixar
de ser meramente paliativa" (p. 97), Tonet chama a atenção
para o seu papel positivo, ou seja, a consciência de que a
emancipação política representou um grande progresso para
a classe trabalhadora 16.

Na verdade, o que o teórico quer demonstrar com sua
argumentação é que a emancipação humana'? vai além da
emancipação política e que esta última, no contexto do
capitalismo, pode representar a derradeira etapa da eman-
cipação humana, mas não a última fase da emancipação hu-
mana em geral, ou seja, ele acredita na capacidade "de ver
que há um tertium" (TONET, 2001, p. 98), ou na capacidade
de perceber a emancipação humana como uma forma ao
mesmo tempo mais avançada e não utópica de sociabilidade
que extrapola os limites do capital - para além do capital.

Assim, Tonet (2001) faz uma distinção entre emancipação
política e emancipação humana - pois, restrita à sociabilidade
capitalista, a emancipação política, por não ser esta capaz
de exterminar as contradições geradas no interior da relação
capital/trabalho, ou seja,

por ser essencialmente limitada, não pode ser posta como
objetivo último da humanidade, como patamar mais pro-

16 Segundo Tonel, "para o marxismo autêntico, não há nenhum problema em ad-
mitir este caráter progressista da emancipação política. É uma simples decorrência
do reconhecimento do ser-em-si das coisas" (lbidem, p. 98).
17 Para Tonel, "a essência da emancipação humana está no domínio consciente e
coletivo dos homens sobre o seu processo de autoconstrução, sobre o conjunto
do processo histórico" ilbldem, p. 153). ou seja, "em seus traços gerais, únicos
que podem ser hoje claramente identificados, é uma forma de sociabilidade que,
fundada na materialidade do trabalho associado, permite aos homens serem os
verdadeiros protagonistas do seu destino. O que, obviamente, não os isenta das
limitações inerentes ao mundo humano. E, mais do que qualquer outra forma
de sociabilidade, exatamente por causa do patamar em que a humanidade se
encontra, é uma alternativa possível - seguramente a melhor para a humani-
dade - mas apenas uma possibilidade cuja efetívaçáo depende dos próprios
homens" (p. 170).
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pício para a construção de uma sociedade livre, igual e
fraterna (TONET, 2001, p. 104).

Compreendemos, assim como Tonet, que

Afirmar a limitação essencial da cidadania não significa
nem desqualificar a sua importância no processo social
nem tomar posição a respeito da importância Que ela possa
ter na luta pela superação da sociabilidade da Qual ela faz
parte. [...]. A crítica radical da emancipação política no plano
essencial não significa, de forma alguma, a diminuição da
importância da luta pelas objetivações democrático-cidadãs
(2001, p. 103).

Assim, a emancipação política fundamentada na reivin-
dicação de direitos ou na violação deles proporciona a emer-
gência dos movimentos sociais que abrem outros questiona-
mentos sobre o Estado de Direito, com base na ideia do direito
a ter direitos. Como estratégia de luta, a cidadania mobiliza,
historicamente, os trabalhadores a criarem ou recriarem ins-
trumentos de luta por direitos ou por acesso a esses direitos.

Embora conscientes de que a emancipação humana "re-
presenta o espaço indefinidamente aperfeiçoável de uma auto-
construção humana plenamente livre" (TONET,2001, p. 209), a
bandeira da cidadania, no contexto da sociabilidade capitalista,
é necessária para agregar setores importantes da sociedade em
busca de melhorias para as condições existenciais dos indivídu-
os, garantindo um mínimo de dignidade, assegurando, também,
a vivência de situações democráticas. Por ser essencialmente
limitada, no entanto, não pode ser posta como patamar último
e único a ser conquistado pelos trabalhadores.

A cidadania posta possibilita uma liberdade restrita. Por-
tanto, a crítica trazida à cidadania não significa a negação da
importância da luta pelas objetivações democrático-cidadãs
da classe trabalhadora. Como categoria histórica e estraté-
gica de luta das classes subalternas, a cidadania tem como
componente essencial, para que se efetive, a participação.

As conquistas referentes à cidadania e à democracia
sempre foram resultado de duros embates e lutas enfrentadas
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pelos trabalhadores. São, pois, espaços demarcados a partir
de atividades e ações concretas, vislumbrando possibilidades
de elaboração de uma "cidadania plena" que propicia o sur-
gimento de uma sociabilidade constituída por um novo ethos
mais humano, que sabemos não ser possível nos limites da
sociabilidade regida pela ordem do capital, muito embora,
dentro dos limites impostos pelo capital, os trabalhadores
não possam deixar de trilhar esse caminho para sua supe-
ração, participando dos mecanismos disponíveis de luta e
apropriando-se dos instrumentais necessários à luta, sendo
a educação instrumento imprescindível nessa caminhada.

Da mesma forma, muito embora a ênfase dada pelo capital
à formação do trabalhadores sirva apenas para justificar sua
exclusão do mercado de trabalho, responsabilizando-os pela
situação de exclusão, buscando novas formas de explicação
da crise do capital e da mudança social decorrente dos me-
canismos utilizados para superação dessa crise, não estamos
negando a relevância da luta pelo direito à educação.
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